JUDr. Josef Baxa
předseda Nejvyššího správního soudu
V Brně dne 31. ledna 2012
čj. S 9/2012 – 2
1. ZMĚNA ROZVRHU PRÁCE NEJVYŠŠÍHO SPRÁVNÍHO SOUDU (NA ROK 2012)
Rozvrh práce Nejvyššího správního soudu na rok 2012 měním po projednání v soudcovské radě
dne 31. 1. 2012 s ohledem na potřebu nového rozdělení prací u soudu (§ 41 odst. 2 zákona č.
6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů) takto:
1. JUDr. Jan Vyklický, soudce dočasně přidělený k Nejvyššímu správnímu soudu od 1. 8. 2011,
jehož přidělení bylo prodlouženo rozhodnutím ministra spravedlnosti ze dne 4. 1. 2012, č. j.
333/2011-OJ-SO/15, na dobu do 31. 12. 2012, bude zařazen:
 do 29. února 2012 do osmého soudního oddělení finančně-správního kolegia,
 v měsících březnu a dubnu do druhého soudního oddělení finančně-správního kolegia,
 v měsících květnu a červnu do pátého soudního oddělení finančně-správního kolegia,
 v měsících červenci a srpnu do šestého soudního oddělení sociálně-správního kolegia,
 v měsících září a říjnu do sedmého soudního oddělení finančně-správního kolegia a
 v měsících listopadu a prosinci do devátého soudního oddělení finančně-správního
kolegia.
Na výkonu soudnictví se JUDr. Jan Vyklický bude podílet tak, že mu podle bodu 3.6 Pravidel
rozdělování věcí uvedených v rozvrhu práce na rok 2012 bude přiděleno postupně 10 věcí
z každého senátu, do něhož bude zařazen. Seznam přidělených věcí bude vždy nejpozději před
zařazením do příslušného senátu stanoven přílohami ke změně rozvrhu práce.
2. Do pravidla 3.1. Pravidel rozdělování věcí obsažených v rozvrhu práce na rok 2012 se
v předposlední větě za slovo „agendou“ vkládají slova: „; proto zejména v rámci každého
třetího kola rozdělování věcí do jednotlivých senátů přidělí věc soudcům prvního senátu
uvedeným v rozvrhu práce u tohoto senátu na třetím a čtvrtém místě“.
3. Do pravidla 3.4. Pravidel rozdělování věcí obsažených v rozvrhu práce na rok 2012 se ve
třetí větě za slovo „agendou“ vkládají slova: „; proto zejména v rámci každého třetího kola
rozdělování věcí do jednotlivých senátů přidělí věc soudcům prvního senátu uvedeným
v rozvrhu práce u tohoto senátu na třetím a čtvrtém místě“.
4. Tato změna rozvrhu práce je účinná od 1. 2. 2012.

JUDr. Josef Baxa
předseda Nejvyššího správního soudu

Příloha č. 1 k 1. změně rozvrhu práce Nejvyššího správního soudu na rok 2012
Seznam věcí přidělených JUDr. Janu Vyklickému ze senátu č. 2:
2 Afs 44/2011
2 Afs 71/2011
2 Afs 80/2011
2 Afs 6/2012
2 Afs 9/2012
2 As 47/2011
2 As 143/2011
2 As 146/2011
2 As 147/2011
2 Azs 2/2012

Příloha č. 2 k 1. změně rozvrhu práce Nejvyššího správního soudu na rok 2012
Seznam věcí přidělených JUDr. Janu Vyklickému ze senátu č. 5:
5 As 112/2011
5 Afs 8/2012
5 Afs 24/2012
5 Afs 18/2012
5 Afs 5/2012
5 Afs 49/2011
5 As 46/2011
5 As 49/2011
5 As 52/2011
5 Afs 30/2011

